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 أسئلة عىل كتاب قواعد األصول ومعاقد الفصول

 أول الكتاب إىل أول القياسمن 

 عرف علم أصول الفقه . (1)

 عرف الفقه لغة واصطالحا   (2)

 ما هو األصل (3)

 ما هو الغرض من أصول الفقه (4)

عرف احلكم ، ومن هو احلاكم ، وما هي وظيفة الرسول، ومن هو املحكوم  (5)

 عليه

 عرف الواجب  (6)

 ماهي أقسام الواجب من حيث الفعل (7)

 مع ذكر مثالعرف الواجب املعني  (8)

 عرف الواجب املبهم مع ذكر مثال (9)

 ما هي أقسام الواجب من حيث الوقت . (11)

 ما حكم تأخري الواجب املوسع إىل آخر وقته (11)

 ما هي أقسام الواجب من حيث الفاعل (12)

 عرف الواجب العيني مع ذكر مثال (13)

 عرف الواجب الكفائي مع ذكر مثال (14)

 ل قسم ما هي أقسام ما ال يتم الواجب إال به ،وما حكم ك (15)

 ما حكم من اشتبهت أخته بأجنبية ، أو ميتة بمزكاة  (16)

 عرف املندوب ، وما هي أسامؤه (17)

 ما الذي خيتص باملتابعة فقط من أسامء املندوب ، وما معنى ذلك  (18)

 ما حكم الزيادة عىل مقدار الواجب (19)
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 لغة واصطالحا ما هو املحظور (21)

 هل النهي يقتيض الفساد (21)

 ما هو املكروه  (22)

 هي أسامؤه .ما هو املباح وما  (23)

 ما حكم األعيان املنتفع هبا قبل ورود الرشع . بني اخلالف يف ذلك (24)

 ما هي األحكام الوضعية التي يظهر هبا احلكم  (25)

 ما هي العلة  (26)

 ما هو السبب (27)

 ما هي استعامالت العلامء للسبب (28)

 ما هو الرشط (29)

 ما الفرق بني الرشط والعلة (31)

 ما هي أنواع الرشط (31)

 . ما هو املانع ، وما هي أنواعه (32)

 عرف الصحيح لغة ، وما هو الصحيح يف العبادات ، ويف املعامالت  (33)

 ما هو معنى الصحة يف العبادات عند املتكلمني (34)

 عرف الفاسد وما الفرق بني الفاسد والباطل (35)

 عرف النفوذ  (36)

 عرف األداء واإلعادة والقضاء  (37)

 ما هو املنعقد (38)

 ما هو العقد الالزم والعقد اجلائز (39)

 حيث اللزومما هي أنواع العقود من  (41)

 عرف العزيمة والرخصة (41)
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 ما معنى ما ثبت عىل خالف الدليل ملعارض راجح . (42)

 الباب الثاين : يف األدلة. (43)

 ما معنى الداللة والدليل . (44)

 ما هي مرادفات الدليل (45)

 ما الفرق بني الدليل واألمارة  (46)

 ما هي أصول األدلة  (47)

 عرف القرآن (48)

 عرف احلقيقة واملجاز (49)

 هل يف القرآن جماز (51)

 القرآن لفظ غري عريبهل يف  (51)

 ما معنى املحكم واملتشابه (52)

 ما هي السنة  (53)

 ملسو هيلع هللا ىلص ما حكم القول من النبي  (54)

 ملسو هيلع هللا ىلص ما حكم أفعال النبي  (55)

 ملسو هيلع هللا ىلص ما حكم تقرير النبي  (56)

 ما هو اإلقرار  (57)

 ملاذا ينقسم اخلرب إىل متواتر وآحاد (58)

 ما هو املتواتر (59)

 ماهي رشوط التواتر (61)

 ما هو عدد التواتر (61)

 الرواةهل حيصل التواتر بدون عدالة  (62)

 هل يشرتط للتواتر إسالم الرواة (63)
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 ما نوع العلم احلاصل بالتواتر (64)

 هل العلم احلاصل بالتواتر يف حق شخص يفيده يف حق كل شخص  (65)

 ما هو تعريف اآلحاد (66)

 هل حيصل العلم بخرب اآلحاد . (67)

 هل جيوز التعبد بخرب الواحد عقال   (68)

 هل جيب التعبد بخرب الواحد سمعا  . وملاذا (69)

  راويما هي رشوط ال (71)

 هل تقبل رواية املبتدع (71)

 هل تقبل رواية الفاسق (72)

 ما حكم رواية املجهول (73)

 هل يشرتط فقه الراوي (74)

 هل تقبل رواية املحدود يف القذف  (75)

 من هو الصحايب (76)

 وهل الصحابة كلهم عدول ، وما الدليل (77)

 بم تثبت الصحبة (78)

 هل الرواية عن الراوي تزكية له  (79)

 هل احلكم بشهادة الراوي تزكية له . (81)

 اجلرح ما هو (81)

 هل يقبل اجلرح من واحد  (82)

 هل جيب ذكر سبب اجلرح (83)

 هل اجلرح مقدم عىل التعديل (84)

 ما هي ألفاظ الرواية من الصحايب (85)
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 ما حكم قول الصحايب كانوا يفعلون  (86)

 هل يقبل قول الصحايب هذا اخلرب منسوخ (87)

 ما هي مراتب الرواية من غري الصحايب (88)

 هل للراوي إبدال أخربنا بحدثنا (89)

 ما هي اإلجازة (91)

 ما هي املناولة (91)

 ما حكم الرواية باإلجازة  واملناولة (92)

 ما حكم إذا نيس ما كتبه لكن وجده بخطه (93)

 ما حكم رواية من أنكر شيخه روايته عنه  (94)

 ما حكم زيادة الثقة  (95)

 هل جيوز الرواية باملعنى (96)

 ما حكم مرسل الصحايب (97)

 ما حكم مراسيل غري الصحابة (98)

 ما حكم خرب الواحد فيام تعم به البلوى (99)

 حكم خرب الواحد يف احلدودما  (111)

 ما حكم خرب الواحد فيام خيالف القياس (111)

 هل اللغات توقيفية أم اصطالحية ؟ وملاذا . (112)

 هل تثبت األسامء بالقياس (113)

 ما هم تعريف الكالم (114)

 ما هي الكلمة (115)

 ما هو الكلم (116)

 ما هي احلقيقة (117)
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 متى تكون احلقيقة لغوية  (118)

 متى تكون احلقيقة عرفية (119)

 متى تكون احلقيقة رشعية (111)

 توجد حقيقة رشعية هل (111)

 متى يتعني محل الكالم عىل احلقيقة (112)

 هل حيمل الكالم عىل احلقيقة عند عدم القرائن أم يصري جممال   (113)

 ما هو املجاز (114)

 بم تعرف احلقيقة من املجاز (115)

 ما هي رشوط املجاز (116)

 ما حكم اللفظ إذا دار بني احلقيقة واملجاز (117)

 ما تعريف النص (118)

 ما تعريف الظاهر  (119)

 ما هو التأويل (121)

 حيتاج التأويل لديل قوي ومتى ال حيتاجمتى  (121)

 ما هو تعريف املجمل (122)

 ما هو املشرتك (123)

 هل : حرمت عليكم امليتة جممل (124)

 هل حرمت عليكم أمهاتكم جممل (125)

 هل ال صالة إال بطهور جممل (126)

 ما هو املبني (127)

 هل خيتص البيان باملجمل (128)

 هل يشرتط يف البيان حصول العلم للمخاطب (129)
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 بم يكون البيان (131)

 البيان عن وقت اخلطابهل جيوز تأخري  (131)

 هل جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة (132)

 ما هو تعريف العام (133)

 هل العام من عوارض األلفاظ أم املعاين (134)

 ما هي ألفاظ العام  (135)

 هل ال يوجد عموم فيام فيه األلف والالم (136)

 هل يمتنع العموم مع النكرة يف سياق النفي (137)

 ما هو أقل اجلمع (138)

 هل املخاطب يدخل يف عموم خطابه (139)

 ى جيب اعتقاد العموممت (141)

 هل يشرتط لثبوت داللة العام البحث عن خمصص (141)

 هل يدخل العبد يف اخلطاب لألمة وللمؤمنني (142)

 هل تدخل اإلناث يف اخلطاب بجمع املذكر السامل (143)

 هل قول الصحايب قىض بالشفعة عام (144)

 هل العربة بعمو م اللفظ أم بخصوص السبب (145)

 ما احلكم إذا تعارض عمومان (146)

 ما هو اخلاص (147)

 و العام املطلقما ه (148)

 ما هو اخلاص املطلق (149)

 ما هو التخصيص (151)

 ما الفرق بني التخصيص والنسخ (151)
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 ما حكم التخصيص (152)

 ما هي املخصصات التسعة (153)

 هل يثبت التخصيص باإلمجاع (154)

 هل يشرتط تأخر النص املخصص عن العام (155)

 هل الكتاب ال خيصص السنة (156)

 هل حيصل التخصيص بالقياس (157)

 واحدهل جيوز ختصيص العام إىل أن يبقى  (158)

 هل العام حجة فيام مل خيصص (159)

 ما هو االستثناء (161)

 ما الفرق بني التخصيص واالستثناء (161)

 ما الفرق بني النسخ واالستثناء (162)

 هل يشرتط يف االستثناء اتصال الكالم (163)

 هل يشرتط يف االستثناء أن يكون املستثنى من جنس املستثنى منه (164)

 ما حكم االستثناء املتعقب للجمل  (165)

 ما هو املطلق (166)

 قيدما هو امل (167)

 متى حيمل املطلق عىل املقيد (168)

 هل جيوز تقييد املطلق بالقياس (169)

 ما هو األمر (171)

 ما هي صيغة األمر (171)

 هل اإلرادة رشط يف األمر (172)

 ما داللة األمر (173)
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 ما حكم األمر بعد احلظر (174)

 هل األمر يقتيض التكرار (175)

 هل األمر عىل الفور (176)

 هل يتوقف قضاء األمر عىل أمر جديد (177)

 املأمور بههل األمر يقتيض اإلجزاء بفعل  (178)

 ختصيص لهملسو هيلع هللا ىلص هل األمر للنبي  (179)

 لواحد من الصحابة ختصيص له ملسو هيلع هللا ىلص هل خطاب النبي  (181)

 هل يتعلق األمر باملعدوم (181)

 هل جيوز أمر املكلف بام علم أنه ال يتمكن من فعله (182)

 هل األمر هتي عن الضد (183)

 ما هو النهي (184)

 هل النهي يقتيض الفساد (185)

 ما هي داللة االقتضاء ، مع ذكر مثال (186)

 لة املفهومما هي أقسام دال (187)

 اذكر مثاال عىل داللة اإليامء واإلشارة (188)

 ما هي داللة التنبيه ، وما حكمها ، مع ذكر مثال (189)

 ما هو دليل اخلطاب، وما حكمه ، مع ذكر مثال (191)

 ما هي درجات مفهوم املخالفة (191)

 اذكر مثاال عىل مفهوم الغاية ، مفهوم الرشط ، مفهوم التخصيص (192)

 الصفة ما الفرق بني مفهوم التخصيص ومفهوم (193)

 اذكر مثاال عىل مفهوم الصفة ، مفهوم العدد ، مفعوم اللقب (194)

 هل مفهوم العدد حجة (195)
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 هل مفهوم اللقب حجة (196)

 ما هو النسخ ، وما هي حمرتزات التعريف (197)

 هل جيوز النسخ قبل التمكن من االمتثال (198)

 هل الزيادة عىل النص نسخ ، وما حكمها (199)

 هل جيوز النسخ إىل غري بدل (211)

 ، وباألثقل هل جيوز النسخ باألخف (211)

 هل يشرتط يف النسخ بلوغ الناسخ للمكلف (212)

 هل جيوز نسخ القرآن بالسبة (213)

 هل جيوز نسخ املتواتر باآلحاد  (214)

 هل جيوز نسخ القرآن باآلحاد (215)

 هل جيوز النسخ بالقياس (216)

 عرف اإلمجاع (217)

 هل إمجاع أهل كل عرص حجة (218)

 هل إمجاع أحد التابعني عىل أحد قويل الصحابة حجة (219)

 التابعي يف عرص الصحابةهل يعترب خالف  (211)

 هل ينعقد اإلمجاع بقول األكثرين (211)

 هل إمجاع أهل املدينة حجة (212)

 هل يشرتط يف اإلمجاع انقراض العرص (213)

 إذا اختلف الصحابة عىل قولني فهل جيوز إحداث قول ثالث (214)

 ما هو اإلمجاع السكويت (215)

 هل اإلمجاع السكويت حجة (216)

 هل ينعقد اإلمجاع عن اجتهاد (217)
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 أخذ باإلمجاع هل األخذ بأقل ما قيل (218)

 هل اتفاق اخللفاء األربعة إمجاع (219)

 ما معنى دليل العقل يف النفي األصيل (221)

 ما هو االستصحاب (221)

 هل االستصحاب حجة (222)

 هل رشع من قبلنا رشع لنا (223)

 هل قول الصحايب حجة (224)

 ماذا يفعل املجتهد إذا اختلف الصحابة عىل قولني (225)

 ما هو االستحسان (226)

 هل االستحسان حجة (227)

 ما هو االستصالح (228)

 أنواع املصالح ما هي (229)

 هل االستصالح حجة  (231)


